
 الفھرس                                                                                                                تعلیمات شركات التمویل
 

  ۲۰۱٤أكتوبر      
 سادسةالالطبعة 

 

٢٠٨ 

 

 

 العشرونالفصل 
 

 التعبئةالجداول والنماذج وتعلیمات 
 

 الصفحة   
 ۲۱۲ - ۲۱۱ (أ)........... ترخیص شركة تمویل وطنیة طلب نموذج )۱( ملحق رقم 

      ترخیص ف�رع ش�ركة تموی�ل أجنبی�ة للعم�ل طلب  نموذج  )۲( ملحق رقم 

 ...............................................(ب) في قطر

 

۲۱۳ - ۲۱٤ 

 ۲۱٥ (ج).... ترخیص فرع لشركة تمویل محلیةطلب نموذج  )۳( ملحق رقم 

، وال��دلیل اإلرش��ادي  مش��بوھةالعملی��ات الع��ن  إب��الغنم��وذج  )٤( ملحق رقم 

بش���أن اإلب���الغ ع���ن العملی���ات الت���ي یش���تبھ عالقتھ���ا بغس���ل 

 ................................األموال وتمویل اإلرھاب......

 

 

۲۱٦ - ۲۲۸ 

 ۲۲۹ رموز تصنیف العمالء..................................... )٥( ملحق رقم 

وتح��دیث البیان��ات المتعلق��ة  إلدخ��الالتعلیم��ات التطبیقی��ة  )٦( ملحق رقم 

على الم�دیونیات المس�تحق عل�ى بالمخصصات المحتسبة 

 ..........حسابات العمالء غیر المنتظمة..................

 

 

۲۳۰ - ۲۳٦ 

 ۲۳۷ ........استبیان شخصي للمرشح لعضویة مجلس اإلدارة )۷( ملحق رقم 

 ۲۳۹ - ۲۳۸  ...................استبیان شخصي لتعیین كبار الموظفین )۸( ملحق رقم 

 ۲٤۰  ....مجلس اإلدارة وكبار الموظفین أعضاء وإقرارتعھد  )۹( ملحق رقم

 ۲٤۱ .............)۲سبة السیولة (مرفق رقم نموذج احتساب ن )۱۰( ملحق رقم

 ۲٤۸ - ۲٤۲ ..................)۱المركز المالي للشركة ..مرفق رقم ( )۱۱( ملحق رقم

بالتعلیم��ات  التعلیم��ات التطبیقی��ة لتعبئ��ة النم��اذج المرفق��ة )۱۲( ملحق رقم

وملح��ق  ۱۰لش��ركات التموی��ل ت��ابع ملح��ق رق��م  التنفیذی��ة

 .....................................................۱۱رقم 

 

 

۲٤۹ - ۲٥٤ 

 ۲٦٥ - ۲٥٥ ....................................بیانات االستقرار المالي )۱۳( ملحق رقم
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 الصفحة   
 ۲٦۷ - ۲٦٦  ...................بیانات رئیسیة لتسجیل شركات التمویل )۱٤( ملحق رقم 

 ۲٦۸  ...................٦/۲۰۱٤عمیم العمل المالي ت ةعمجمو )۱٥( ملحق رقم 

 ۲٦۹  ................الھیكل التنظیمي إلدارة اإلشراف والرقابة )۱٦( ملحق رقم 

 ۲۷۰ .نقل األموال / وزارة الداخلیة نموذج تحركات مركبات )۱۷( ملحق رقم 

 ۲۷۲ - ۲۷۱ ..تھ....تعلیمات تعبئو بالمساھمین الرئیسیینبیان سنوي  )۱۸( ملحق رقم 

 ۲۷۳ جداول الرسوم التي یتقاضاھا المصرف عن التراخیص )۱۹( ملحق رقم 

 ۲۷٥ - ۲۷٤ ....................طلب تعیین مراقب الحسابات القانوني )۲۰( ملحق رقم 

 ۲۷٦ العقوبات بموجب قرارات مجلس األمن.................. )۲۱( ملحق رقم 

بإنش�����اء مرك�����ز قط�����ر  ۲۰۰۸) لس�����نة ٥ق�����رار رق�����م ( )۲۲( م ملحق رق

 ........................................للمعلومات االئتمانیة

 

۲۷۷ - ۲۷۹ 

 ۲۸۰ الھیكل التنظیمي لمركز قطر للمعلومات االئتمانیة....... )۲۳( ملحق رقم

 عمیل فرد مقترح شطبھ..........إخطار عن شطب دین  )۲٤( ملحق رقم

 مقترح شطبھ.............شركة عن شطب دین ار خطوإ

۲۸۱ – ۲۸۲ 

۲۸۳ – ۲۸٤ 

نم���وذج اس���تبیان شخص���ي لتعی���ین عض���و ھیئ���ة الرقاب���ة  )۲٥( ملحق رقم 

 الشرعیة.....................................................

 

۲۸٥ 

 ۲۸٦ بیانات مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ونائبھ......... )۲٦( ملحق رقم

دلی����ل إرش����ادي ح����ول آلی����ة مراجع����ة تط����ابق أس����ماء  )۲۷( ملحق رقم

األشخاص والكیان�ات م�ع الق�وائم الص�ادرة ع�ن ق�رارات 

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بشأن اإلرھاب وتمویل 

 اإلرھاب....................................................

 

 

 

۲۸۷ - ۲۹۰ 

 ۲۹۷ - ۲۹۱ ...٥۰/۲۰۱۲ستقرار المالي واإلحصاء تعمیم جداول اال )۲۸( ملحق رقم

 ۳۳٦ - ۲۹۸ المیزانیة الشھریة الجدیدة لشركات التمویل............... )۲۹( ملحق رقم 
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 الصفحة   
 

الباب السابع من قانون مص�رف قط�ر المرك�زي وتنظ�یم  )۳۰( ملحق رقم

ي : (الفصل الثان ۲۰۱۲لسنة  ۱۳المؤسسات المالیة رقم 

 اإلدارة المؤقتة والتصفیة...................................

 

 

۳۳۷ - ۳٤۱ 

الباب السادس من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم  )۳۱( ملحق رقم 

الفص��ل الث��اني  ۲۰۱۲لس��نة  ۱۳المؤسس��ات المالی��ة رق��م 

 (السریة المصرفیة)........................................

 

 

۳٤۲ - ۳٤۳ 

 


